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SOVJETSAMVELDITS_MIFISTER meddelte i går utanriksminister Trygve Lie at hans

regjering hadde besluttet å foreelå overfor H.M.Kongen og den norske regjering at
Povjetsamveldets legasjon hos den norske regjering og den norske legasjon i Sov-
jetsamveldet blir hevet til ambassade. Utenriksminister Trygve Lie tekket for
meddelelsen og-uttalte at H.M.Kongen og regjeringen med glede gikk med på dette
forslag, Den så i dette et uttrykk for Samveldets regjerings og det store rus-
siske folks ønske om 4 hedre det kjempende norske folk hjemme og ute, og et nytt
tegn på vennskapet mellom de to nasjoner. Det norske folk på sin side følger med
beundring og fortrøstning det russiska folks heltemodige kamp mot overfallsmennene
Den høytidelige overlevering av de nye ambassadørers akkreditiver vil finne sted
senere.

DEN VESTENROPEISKE FRONT: En stor styrke britiske bombefly angrep i natt DUe-
seldorfe Angrepet var et av de største siden det siste tusen-fly-angrep, og det
var det kraftigste som hittil er rettet mot DUsseldorfe De første meldinger viser
at angrepet var meget vellykket. - Samtidig angrep andre britiske bombefly tyske
flyplasser i Nederland og britiske jagerfly angrep jernbanemål i Nord-Frankrike.
Eederland og Belgia. Etter nattens operasjoner savnes  30  britiske bombefly og
et jagerfly. - Før operssjonene i natt hadde det vært kraftig angrep i dagelys
av britiske bombefly og jagerfly særlig mot bytrakten Abbeville og mot en havn i
Nord-FrankrIke. Undpr angrepet mot denne havn foretok britiske jsgerf1y det leng:
ste tokt som noensinne er gjort av jagerfly.

Over Storbritannia var det i natt et lite antall tyske fly som kastet bomber i
øst-England. Et tysk fly ble skutt ned.

RUSSLAND. Kampene på Don-fronten foregår med uforminsket styrke. I nærheten
av Zimlianak har russerne satt i gang et motangrep. I det nordlige avsnitt av
bøyningen, i nærheten av Klepskaya er tyskernes angrep blitt drevet tilbake med
store tap for fienden. Under hef.tige kaMper hadde tyskerne 1.5oo falne og loo
vogner med våpen og forsyninger ble erobret. 2n tankavdelinø ødela 12 kanoner
og hovedkvarteret til 2 tyske avdelinger, I området syd og sydøst for Rostow fort-
setter de tyske framstøtene forbi Dataisk. I tillegget til det russiske kommuni-
ke i dag heter det at kampene ofte har ut .'iklet seg til blodige nærkamper. Russer
ne har satt 17 tyske tanks i brand og drept over 1.loo tyskeree - Ved Voronesj
fortsetter russerne sine angreD vest for elven. Tyskerne som her ennå er på vest-
bredden har tapt ennå flere forsvarsstillinger.

Meldinger fra klepskaya-avsnittet i Don-bøyningen skildrer hvordan russisk
tilleri knuste en av de tyske formasjoner som består av store mengder av  infanteri.

MIDTØSTEN: Fra Egypt melder det britiske kommuniké i dag at store sandstormer
har innskrenket virksomheten både pA bakken og i luften til et minimum. Torsdag
natt var imidlertid britiske patruljer virksomme langs hele fronten, og det ble
utvekslet artilleriild i det nordlige avsnitt. - I går morges rettot britiske ja-
ger-bombefly et angrep mot et fientlig hovedkvarter og mot transportskiper. Bri-
tiske natt-jagerfly skjet i natt ned 3 fientlige bombefly av en liten styrkesom
opererte i nærheten av Alexandria og Kairo.

DET FJ2BnzUSTEN: Det er i dau kommet meldinger om virksomhet i luften omkring
Nord-Australia. Allierte bombefly har angrepet og sannsynligvis truffet en ja-
pansk krysser utenfor Amboina utenfor Nederlandsk Ostindia. - De har også angre-
Det an japansk okkuDert basis på Ny Guinea og snt i gang store brander.

KONGEN har i den,norske ambassade mottatt Edward Benez, Tsjokkoslovakias presi-
dent som overrakte Nans Majestet Tsjekkoslovakias

BBC vil mandag 3. august delta i hyldesten til Kong Haakon med en hel times
program. - I tekst og toner vil det gibilleder av norsk historie og et folk
kamp, samlet om HeLKohgen,

Det ble også lest opp en hilsen fra den norske hjemmefront til Kongen, og denne
hilsen vil bli medtatt i et senere nummer.

GUD BEVA1tI KONGEN OG PEDREEAGDET.


